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Η τοπική κυβέρνηση θέτει νέα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού Corona 

Από τις 20 Απριλίου ισχύουν εν μέρει οι νέες ρυθμίσεις / Ο 
πρωθυπουργός Laschet: Η τήρηση της απόστασης και η 
προφυλάξεις θα παραμείνουν κανόνες της καθημερινότητας μας 

Η τοπική κυβέρνηση ενημερώνει: 

Τo Συμβούλιο του κρατιδίου αποφάσισε την Πέμπτη, 16 Απριλίου 2020, 

να θέσει νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού Corona. 

Ο υπουργός υγείας Karl-Josef Laumann υπέγραψε την τροπολογία του 

κανονισμού προστασίας από τον ιό Corona, που θα ισχύσει από τις 20 

Απριλίου.  

 

Ο πρωθυπουργός Armin Laschet: «H Ένωση και τα κρατίδια 

συμφώνησαν την Τετάρτη από κοινού για την υπεύθυνη επιστροφή σε 

μια κανονικότητα. Το γεγονός, ότι μπορούμε να κάνουμε τα πρώτα 

βήματα το χρωστάμε κατά κύριο λόγο στους πολίτες: ο καθένας 

συνέβαλε με τη συμπεριφορά του, την τήρηση των κανονισμών και την 

επώδυνη αποχή από τις κοινωνικές επαφές, ώστε να επιβραδυνθεί η 

εξάπλωση του ιού Corona. Έχω εντυπωσιαστεί από αυτή τη δυνατή 

συνεργασία της κοινωνίας μας και θέλω να σας ευχαριστήσω με την 

καρδιά μου. Τώρα θα χρειαστεί να διατηρήσουμε όσα πετύχαμε ώστε να 

περιοριστεί η πανδημία και συγχρόνως να κάνουμε υπεύθυνα και 

εστιασμένα βήματα για να ανακάμψει σιγά σιγά η δημόσια ζωή. Η 

τήρηση των αποστάσεων και οι προφυλάξεις θα παραμείνουν κανόνες 

της καθημερινότητας μας.» 

 

Με τη νέα διάταξη προστασίας από τον Corona θα πραγματοποιηθούν 

τα μέτρα, που συμφώνησαν την Τετάρτη οι πρωθυπουργοί μαζί με την 

καγκελάριο.  

 

Οι αλλαγές θα γίνουν κυρίως στο εμπόριο. Έτσι, θα επιτρέπεται από τις 

20 Απριλίου 2020 επιπρόσθετα με τις εμπορικές επιχειρήσεις που έχουν 

ανοίξει, να λειτουργήσουν όλα τα βιβλιοπωλεία, τα καταστήματα για τις 



προμήθειες κατοικιδίων, οι αγορές δομικών κατασκευών και οι υπηρεσίες 

κηπουρικής, συμπεριλαμβανομένων των παρόμοιων επαγγελματικών 

αγορών (π.χ. ανθοπωλεία, καταστήματα υγιεινής, σιδηρικών, 

ζωγραφικής, επικάλυψης δαπέδων ή δομικών υλικών). Θα μπορέσουν 

επίσης να ανοίξουν τα καταστήματα εξοπλισμού, ειδικευμένων 

προμηθειών για μωρά και τα καταστήματα εμπορίου αυτοκινήτων και 

ποδηλάτων.  

Επιπρόσθετα, θα μπορέσουν να λειτουργήσουν όλα τα καταστήματα 

εμπορίου, που δεν ξεπερνούν τα 800 τετραγωνικά μέτρα σύμφωνα με 

τους κανονισμούς λιανικού εμπορίου που έχει θεσπιστεί στη ΒΡΒ (Βόρεια 

Ρηνανία-Βεστφαλία). Όλα τα καταστήματα υποχρεούνται να τηρούν τα 

μέτρα προστασίας για την υγιεινή, για τον έλεγχο κατά την είσοδο, ώστε 

να αποφεύγονται οι ουρές και να εξασφαλίζεται η ελάχιστη απόσταση των 

1,5 μέτρων ανάμεσα στα άτομα. 

 

Με βάση των αποφάσεων της καγκελαρίου με τους πρωθυπουργούς, το 

Υπουργείο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης σχεδιάζει μια 

προσεκτική και σταδιακή επανέναρξη της σχολικής λειτουργίας. Στις 20 

Απριλίου θα ανοίξουν στη Bόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία πρώτα τα 

δευτεροβάθμια σχολεία, για να μπορέσουν αρχικά οι δάσκαλοι και οι και 

οι εκπαιδευτικές αρχές να προετοιμάσουν την επανεκκίνηση της 

σχολικής λειτουργίας. Από την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020, θα μπορούν 

οι μαθητές, που δίνουν απολυτήριες εξετάσεις να πηγαίνουν εθελοντικά 

στο σχολείο ώστε να προετοιμαστούν. Εάν το επιτρέψει η εξέλιξη των 

ποσοστών μόλυνσης, τότε θα ανοίξουν τα σχολεία σταδιακά από τις 4 

Μαΐου 2020 – πρώτα για τους μαθητές του 4ου έτους δημοτικού, ώστε να 

προετοιμαστούν αυτά τα παιδιά όσο το δυνατόν καλύτερα για τις 

ανώτερες τάξεις μετά το καλοκαίρι. Το άνοιγμα των σχολείων θα γίνει 

μόνο με την τήρηση των αυστηρών κανονισμών όσων αφορά την 

προστασία υγιεινής και πρόληψης λοιμώξεων. Μαζί με τις προδιαγραφές 

σχεδιασμών υγιεινής θα δοθούν στα σχολεία σύντομα ειδικές συστάσεις 

για τη σχολική υγιεινή κάτω από συνθήκες πανδημίας. Η υγεία των 

μαθητών καθώς και των δασκάλων είναι η ύψιστη προτεραιότητα για την 

τοπική κυβέρνηση. 

 

Ο τροποποιημένος κανονισμός προστασίας από τον ιό Corona ισχύει 

για το διάστημα από τις 20 Απριλίου έως τις 3 Μαΐου 2020. Τέλος 

Απριλίου θα συναντηθούν οι πρωθυπουργοί και η καγκελάριος για να 

συζητήσουν για τα επόμενα βήματα.  

 



 
Αυτή η Ενημέρωση Τύπου διατίθεται και στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση της 
τοπικής κυβέρνησης www.land.nrw 
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